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  چکیده
توان نخستین گام در راستاي شناخت منـاطق   را می ها آنهاي گیاهی مختلف و عوامل محیطی مؤثر در استقرار  شناسایی نیازهاي اکولوژیک گونه

کاري دانست. از این رو، در مطالعه حاضر، نقش متغیرهاي فیزیکی و شیمیایی خاك  جهت اصالح و احیاي مراتع از طریق مرتع ها آنمستعد رشد و توسعه 
هاي یک  گیري پوشش گیاهی از پالت فته است. براي اندازهگیاهان دارویی در منطقه دراسله استان مازندران مورد مطالعه قرار گرپراکنش و استقرار در 
سیستماتیک استفاده شد. در کنار هر ترانسکت یک نمونه خاك نیز برداشـت و جهـت    -متري با استقرار تصادفی 50هاي  مربعی در امتداد ترانسکت متر

 شـده  يریگ قوس قیتطبي ها لیو تحل هیتجزبندي و انجام  ستههاي فیزیکی و شیمیایی خاك به آزمایشگاه منتقل شد. سپس با تکنیک ر تعیین ویژگی
)DCA(3  متعارف قیتطبو) یCCA(4  گیاه دارویـی در منطقـه شناسـایی شـد. نتـایج       29اثر این متغیرها بر پراکنش گیاهان دارویی تعیین شد. تعداد

ها تحت تأثیر این متغیرها قرار گرفتند. در  دار است و اکثر گونه ویی معنیآنالیزهاي چندمتغیره نیز نشان داد که اثر متغیرهاي خاکی بر پراکنش گیاهان دار
ي از گیاهان را تحت تأثیر قرار دادند. بنابراین، پراکنش گیاهان دارویی در منطقه دراسله تا حد زیادي متأثر از تر بیشاین بین، اسیدیته و میزان رس تعداد 

  توان گام مؤثري در معرفی و کاشت این گیاهان در مناطق مستعد و مناسب برداشت. میمتغیرهاي خاکی است و با شناسایی این عوامل 
  

  بندي، عوامل محیطی، مرتع ی، رستهپوشش گیاه ،رهیچند متغ زیآنال: هاي کلیدي واژه
  

   4  3   2 1   مقدمه
توان امري تصادفی قلمـداد کـرد    توزیع گیاهان در طبیعت را نمی

هاي طبیعـی   هاي گیاهی در اکوسیستم بلکه پراکنش و گسترش گونه
تابع عوامل مختلفی از قبیـل عوامـل توپـوگرافی، ادافیـک، اقلیمـی،      

رو، رابطه نزدیکـی بـین    ). از اینWildi, 2017انسانی و غیره است (
                                                        

 ایرانحیدریه،  تربت دانشگاه آبخیزداري، و مرتع گروه استادیار -1
  استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ایران -2
 :Emailنویســــــــــــــــنده مســــــــــــــــئول:  -(* 

mohsen.sharafatmandrad@ujiroft.ac.ir(  
Doi: 10.22067/jag.v11i4.61976 
 

3- Detrended Correspondence Analysis 
4- Canonical Correspondence Analysis 

شود عوامـل   پوشش گیاهی و عوامل محیطی وجود دارد که سبب می
ترش محیطی غالب در یک منطقه، یک جامعه گیاهی خـاص را گسـ  

دهند و یا اینکه آن را محدود کننـد؛ بنـابراین، گیاهـان بـا نیازهـاي      
اکولوژیک مشابه، معموالً در یک ناحیه کنار هم و یا در نقاط مختلف 

شوند و تشکیل جوامـع گیـاهی را    با شرایط محیطی یکسان دیده می
). بنابراین، مطالعه پراکنش گیاهـان در  Mesdaghi, 2014دهند ( می

یین عوامل محیطی مؤثر بر گسترش و پراکنش گیاهان از طبیعت و تع
 اهمیت زیادي برخوردار است. 
کننـده پـراکنش    عوامل محـدود  عنوان بهعوامل محیطی در واقع 

ین عوامـل محیطـی عوامـل اقلیمـی     تر مهمروند  شمار میه گیاهان ب
رطوبت نسبی و غیره) خصوصیات فیزیکی و  ،درجه حرارت ،(بارندگی
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اسیدیته و غیـره) و   ،عناصر غذایی ،(بافت و ساختمان شیمیایی خاك
جهت و ارتفاع) هستند. این فاکتورها همـراه   ،عوامل توپوگرافی (شیب

اي دارنـد   عوامل مدیریتی نقش مهمـی روي ترکیـب و غنـاي گونـه    
(Mesdaghi, 2001; 2014) .ــ ــا	یبررس ــه  ه ــان داده اســت ک نش

محیطی برقرار اسـت   همبستگی باالیی بین استقرار گیاهان و شرایط
که ترکیب و ساختار جوامع گیاهی تا حد زیادي تحـت تـأثیر    طوري هب

 ;Khadam Alhosseini et al., 2007)عوامل محیطـی قـرار دارد   

Wellstein et al., 2007)پراکنش پوشش گیاهی تابعی از  ،. بنابراین
در ایـن بـین خـاك و     امـا  ،)Jin Tun, 2002اقلـیم و خـاك اسـت (   

هاي گیاهی نقش بسـزایی ایفـا    هاي متعدد آن در استقرار گونه ویژگی
دهنـده   . مطالعات مختلف نشان(Wellstein et al., 2007)کنند  می

داري بین متغیرهـاي خـاك و پوشـش     وجود همبستگی قوي و معنی
 ;Veisi et al., 2016; Zarghani et al., 2016باشـد (  گیاهی مـی 

Sabet Teimouri et al., 2016; Zare Chahouki et al., 2011; 
Yibing, 2008 .(  

شناخت عامل یا عوامل محیطی مؤثر در تشکیل جوامع گیاهی، از 
گیرد که بـه دو دسـته    متغیره صورت می هاي تحلیل چند طریق روش

 & Lepz)شــوند  هــاي مســتقیم و غیرمســتقیم تقســیم مــی روش

Smilauer, 1999; Zhu et al., 2005) یــا . در آنــالیز مســتقیم
هـاي   هاي محیطی براي منظم کردن داده بندي محیطی از داده رسته

شـود، در حـالی کـه در آنـالیز      یحاصل از پوشش گیاهی اسـتفاده مـ  
هاي فلورسـتیکی   بندي پوشش گیاهی، آنالیز داده مستقیم یا رستهغیر

مستقل از دخالت هر عامل محیطی است و اثر عوامل محیطی پس از 
ت فلورستیکی تنها در مرحله تفسیر وارد مطالعه آنالیز و نمایش تغییرا

  . (Mohtashamnia et al., 2008; Moghaddam, 2008)شوند  می
اي سرزمین ایران به حدي است که بسیاري از  غناي گونه تنوع و

عنوان منبع عظیمی از گیاهان دارویی و معطـر   بهدانشمندان، ایران را 
گـاه   ز ایـن منبـع و ذخیـره   بـرداري ا  شناسند. بایـد گفـت در بهـره    می

اکولوژیکی عظیم باید توسعه پایدار منابع طبیعـی و اصـول حفـاظتی    
واسـطه تنـوع    به. استان مازندران (Omidbaigi, 2008)رعایت شود 

اي بـاالیی برخـوردار    عوامل اقلیمی و توپوگرافی از تنوع و غناي گونه
نی است است. بخش قابل توجهی از این تنوع گیاهی مربوط به گیاها

گیرند و تحت عنـوان   که در طب سنتی یا جدید مورد استفاده قرار می
شـوند. امـروزه کشـت و تکثیـر      گیاهان دارویی و صنعتی شناخته می

ویژه کشورهاي پیشرفته بـه یـک    هگیاهان دارویی در سراسر جهان ب

صنعت پررونق تبدیل شده است. در کشور مـا ایـران نیـز اسـتفاده از     
اسـاس   بـر  امـا  ،باشـد  داراي تاریخچـه طـوالنی مـی   گیاهان دارویی 

صـورت   مطالعات انجام گرفته، استفاده از گیاهان دارویی در گذشته به
اي بوده و اطبا از خواص درمانی گیاهان دارویی دیگر  محلی و منطقه

. در حـال حاضـر   (Mozaffarian, 2005)مناطق اطالعـی نداشـتند   
مجـالت   چنـین  هـم تمـاعی و  هاي اج دلیل گسترش اینترنت، شبکه به

مختلف اتنوبوتانی و اتنوفارماکولوژي، این اطالعات در دسترس عموم 
  قرار گرفته است. 

با توجه به مطالب فوق که اهمیت و ارزش باالي گیاهان دارویی 
دهد شناسایی گیاهان دارویی و تعیـین عوامـل محیطـی     را نشان می
رو، تحقیق حاضر سعی در باشد. از این  ضروري می ها آنتأثیرگذار بر 

 شهرستان منطقه دراسله یالقییمراتع شناسایی جوامع گیاهی دارویی 
و تعیین عوامل خاکی مؤثر در استقرار این  مازندران در استان سوادکوه

بنـدي دارد. وجـه تمـایز ایـن تحقیـق بـا        جوامع با کمک روش رسته
اي  به گونه تحقیقات مشابه دیگر در تأکید آن بر گیاهان دارویی است،

که بعد از تهیه لیست فلورستیک منطقه، گیاهـان دارویـی مشـخص    
  صورت خواهد گرفت. ها آنها در ارتباط با  گردیده و کلیه تحلیل

  
  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه، در مراتع ییالقی منطقه دراسله کـه یکـی از   

باشـد   ر استان مازندران میهاي حوزه آبخیز رودخانه تاالر د حوزه زیر
 ´ 15 تـا  ً  52 ° 75´ 10 )، واقع شده است (طول جغرافیایی 1ً(شکل 

). 35 ° 99 ´ 45 تـا  ً  35 °  92 ´ 34 و عرض جغرافیایی ً 52 ° 84
باشد. دامنـه   هکتار می 3450مساحت رویشگاه مورد مطالعه در حدود 

ر از سطح دریـا  متر باالت 1900-3400 ارتفاعی منطقه مورد مطالعه از
است. جهت شیب غالب منطقه شمالی و شرقی است. متوسط بارندگی 

متر است. متوسط  میلی 860متر و تبخیر ساالنه برابر  میلی 470ساالنه 
درجـه   هفـت گراد و متوسط حداقل دما  درجه سانتی 6/16حداکثر دما 

 ها در پاییز، زمسـتان و اوایـل بهـار روي    گراد است. اکثر بارش سانتی
روش دومـارتن   بـه مرطوب سـرد و   روش آمبرژه نیمه بهدهد. اقلیم  می

استپی بوده  مناطق نیمه ءاي است. از لحاظ پوشش گیاهی جز مدیترانه
شناسی و  و پوشش گیاهی رو به قهقرا است. با توجه به مطالعات سنگ

هاي موجود در منطقه متعلق بـه دوره کرتاسـه از    شناسی، سنگ زمین
  باشند. شناسی می میندوران چهارم ز
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  موقیت منطقه دراسله در استان مازندران و کشور - 1شکل 

Fig. 1- The location of Deraseleh region in Mazandaran province and country scale 
  
  برداري از پوشش گیاهی نمونه

تصادفی  -برداري پوشش گیاهی از روش سیستماتیک  براي نمونه
از لحـاظ آمـاري قابـل اعتمـاد      ،آمده دست بههاي  ادهاستفاده شد تا د

باشند؛ در واقع این روش مزایاي هر دو روش تصادفی و سیستماتیک 
). براي انجام این روش در منطقه Mesdaghi, 2007باشد ( را دارا می

تصادفی در منطقه  صورت بهمتري استفاده شد که  50هاي از ترانسکت
صورت سیستماتیک و  کت پنج پالت بهقرار داده شدند، روي هر ترانس

ترانسـکت و   60مجمـوع   متر از یکدیگر مستقر شـد. در  10با فاصله 
  برداري شد.  پالت نمونه 300

 
  برداري از خاك  نمونه

 30تـا  صـفر در میانه هر ترانسـکت یـک نمونـه خـاك از عمـق      
هـا در آزمایشـگاه    سانتیمتري برداشت شد. پس از خشک شدن، نمونه

متري) و متغیرهاي مختلف خاك نظیر بافت،  میلی دوالک الک شدند (
کربن آلی، اسیدیته، میزان کربنات کلسـیم و عناصـر غـذایی اصـلی     

)N,P,Kشد.  نییتع يدرومتریبافت خاك با روش هگیري شد.  ) اندازه
از عصاره اشباع استفاده شد.  یکیالکتر تیو هدا pH يریگ اندازه يبرا

به حال خود رها شد  شب کیو  هیاشباع تهمنظور، ابتدا گل  نیا يبرا
شد. مقـدار سـدیم و    هیعصاره اشباع ته هیو سپس با کمک پمپ تخل
 میزیو من میگیري شد. کلس فتومتر اندازه میپتاسیم از طریق دستگاه فل

ـ گ ) مورد انـدازه ونیتراسی(ت يمتر روش کمپلکس به قـرار گرفـت.    يری
احتراق  وشر بهخاك  یلشد. کربن آ نییروش اولسن تع بهفسفر خاك 

روش کجنـدال تعیـین شـد.     بـه نیتروژن نیز  شد. يریگ مرطوب اندازه
دســـتورالعمل هـــاي خــاکی مطـــابق بــا    گیـــري ویژگــی  انــدازه 
ریـزي و   معاونت برنامه و آب هاي خاك آزمایشگاهی نمونه هاي تجزیه

 Deputy of Strategic Planning( یس جمهـور ئنظارت راهبردي ر

& Control, 2009.صورت گرفت (  
  

  ها  تجزیه و تحلیل داده
-آزمـون کلمـوگروف  هـا، از   منظور تعیـین نرمـال بـودن داده    به

استفاده شد. با توجه به نرمال نبودن برخی متغیرها، براي  اسمیرونوف
). پـس از  1از تبدیل لگاریتمی استفاده شد (جـدول   ها آنسازي  نرمال

شـش گیـاهی و عوامـل    هـاي مربـوط بـه پو    ها فایل داده تبدیل داده
  4.0افزار طور جداگانه براي انجام آنالیز چند متغیره وارد نرم	محیطی به
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Canoco  .شدند  
که روش آنالیز غیرمسـتقیم   شده يرگی	قوس قیتطب زیآنالابتدا از 

است استفاده شد تا ضمن شناسـایی تغییـرات ترکیـب گیـاهی طـول      
گیري  نالیز تطبیق قوسآید. نکته مهم در انجام آ دست بهگرادیان نیز 

آمده از این آنالیز باید توجه  دست بهشده این است که به جدول آماري 
بـود   تـر  بـیش نمود. اگر در این جدول مقدار طول گرادیان از عدد سه 

گاه براي ارزیابی اثـر عوامـل محیطـی از آنـالیز تطبیـق متعـارفی        آن
طالعـه نیـز   . در این م(Lepz & Smilauer, 1999)گردد  استفاده می

) و لـذا بـراي بررسـی    3 از عدد سه شد (جدول تر بیشطول گرادیان 
تأثیر عوامل محیطی بر پوشش گیاهی از آنالیز تطبیق متعارفی استفاده 
شد. این آنالیز روشی متفاوت از فنون کالسیک غیرمسقیم است زیـرا  

هــاي فلوریســتیکی و عوامــل  در آن از همبســتگی و رگرســیون داده
شود. در این روش  داخل آنالیز تطبیق متعارفی استفاده میمحیطی در 

هاي عوامل  ها به همراه داده هاي مربوط به ماتریس گونه در قاب داده
بنـدي الگوهـاي    روند، لذا دیـاگرام رسـته   کار می هها ب محیطی در قاب

تغییرات ترکیب پوشش گیاهی همراه با روابط پوشش گیاهی بـا هـر   
دهد؛ در واقـع آنـالیز تطبیـق     را نمایش می یک از متغیرهاي محیطی

عنوان متغیر وابسـته بـر    ها را به متعارفی رگرسیون معدل موزون گونه
نمایـد   عنـوان متغیـر مسـتقل اجـرا مـی      روي متغیرهاي محیطـی بـه  
(Mesdaghi, 2001; 2014).  
هاي پوشـش   دفعه تبدیل روي داده 999آنالیز تطبیق متعارفی با 

و 1یطی انجام گرفت. با انجام آزمون مونت کارلهاي مح گیاهی و داده
ارزیابی شد. که با توجه  P valueو  F ratioوسیله  داري مدل به معنی

عوامل محیطی ترسیم -دار بودن، مدل دیاگرام دو بعدي گونه به معنی
   و تشریح شد.

  
  نتایج و بحث 

  نتایج بررسی پوشش گیاهی منطقه
گونه گیاهی مشاهده شد کـه   94برداري شده  هاي نمونه در پالت

خانواده گیاهی بودند. با توجه بـه موقعیـت    29جنس و  79متعلق به 
دهد که منطقـه از پوشـش    زیرحوزه، این تعداد گونه گیاهی نشان می

عنوان گیاهان  گونه گیاهی به 29خوبی برخوردار بود. از این بین،  نسبتاً
گونـه و   13یان بـا  دارویی غالب در منطقه شناسایی شدند. تیره نعناع

                                                        
1- Monte-Carlo test 

هاي دارویی را در منطقه  ترین وفور گونه گونه بیش هفتآفتابگردان با 
). این الگو مطابق اکثر مطالعات مربوط به گیاهان 2دارا بودند (شکل 

خشـک کشـور اسـت کـه سـه تیـره        دارویی در مراتع خشک و نیمـه 
حـاظ  تـرین وفـور را از ل   نعناعیان، آفتابگردان و چتریان معموالً بـیش 

 ;Ramezanian & MinaeiFar, 2016هـاي دارویـی دارنـد (    گونه

Tabad & Jalilian, 2015; Gholipour et al., 2014  بسـتر .(
اصلی این مطالعه بر مبناي بررسی اثر عوامل خاك بر پـراکنش ایـن   

 2ها در جدول  گونه شکل گرفت. نام کامل علمی و نام مخفف آن29
  آمده است.

  
  گیري شده ق قوسنتایج آنالیز تطبی

نشان داد اهمیت محورهـا   شده يریگ قوس قیتطب زیآنالخروجی 
بر مبناي مقدار ویژه از محور اول به چهارم کاهش یافته است با توجه 

دست آمده و بر اساس طول گرادیـان، بـراي تعیـین اثـر      به مقادیر به
ـ تطبعوامل خاك روي گیاهان دارویی، آنـالیز مسـتقیم    ی متعـارف  قی

توان بدین نتیجه رسید کـه عوامـل    می 3ه شد. بر اساس شکل استفاد
داري روي  هـا شـده و اثـر معنـی     مختلف خاك باعث پـراکنش گونـه  

تـوان حـدس زد کـه هـر کـدام از       می ،ها دارند. در واقع پراکنش گونه
  کنند. ها را کنترل می هاي خاك، تا حدودي پراکنش گونه ویژگی
  

  نتایج آنالیز تطبیق متعارفی 
ی نشان داد که اثر عوامل محیطی بـر  متعارف قیتطب زیآنالایج نت 

). در  =001/0Pvalueو   =68/1Fدار اسـت (  پوشـش گیـاهی معنـی   
هـاي   پراکندگی ایجاد شده توسط عوامـل خـاك روي گونـه    4شکل 

شود. در این شـکل هرچـه طـول پیکـان عوامـل       گیاهی مشاهده می
ن عامل محیطی دارد و تر آ محیطی بلندتر باشد نشان از اهمیت بیش

تري بر آن محـور   تر باشد تأثیر بیش هرچه زاویه آن با یک محور کم
گذارد. از این رو، مشخص است که از بین عوامـل خـاکی، بافـت     می

خاك (رس)، نیتروژن، عناصر غذایی (پتاسیم و فسفر) و آهک خـاك  
رخی ترین تأثیر را بر گیاهان دارویی منطقه مورد مطالعه دارند. ب بیش

هاي خاکی نسـبت بـه سـایر     اند که نقش ویژگی مطالعات نشان داده
تـر   گیري جوامع گیاهی مراتع ایـران پررنـگ   عوامل محیطی در شکل

 Garousi et al., 2016 Farajollahi et al., 2012; Fatahiاست (

et al., 2009;الهی و همکاران  ). براي مثال، نتایج فرج(Farajollahi 

et al., 2012)  نشان داد که از بین عوامل محیطی، توزیع اجتماعات
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گیاهی با تعدادي از متغیرهاي فیزیکی و شیمیایی خاك مرتبط است. 
در این تحقیق بافت خاك یکی از عوامل مؤثر بـر پـراکنش گیاهـان    

هـاي فیزیکـی آن    عنوان یکی از ویژگـی  دارویی است. بافت خاك به
جمله وزن مخصوص، رطوبت  تأثیر زیادي بر سایر متغیرهاي خاك از

ذخیره شده در خاك، کربن آلی، ظرفیت تبادلی کاتیونی و غیـره دارد  
)Phogat et al., 2015عنـوان   ). در سایر مطالعات نیز بافت خاك به

 & Haghiyanعامل مؤثر بـر جوامـع گیـاهی معرفـی شـده اسـت (      

Sheydaye Karjak, 2017 Garousi et al., 2016;  ،براي مثـال .(
در تحقیقـی در   (Farajollahi et al., 2012)الهـی و همکـاران    فرج

کنند که بافت  بندي جوامع گیاهی منطقه بیجار بیان می رابطه با رسته
ترین خصوصیت محیطی مؤثر در تفکیک اجتماعات  خاك یکی از مهم

  گیاهی است. 
آهک نیز دیگر خصوصیت خاکی است که در این مطالعـه نقـش   

هاي گیـاهی دارویـی داشـته اسـت.      اکنش گونهمؤثري در حضور و پر
نقش مهم آهک در پراکنش جوامع گیاهی توسط سایر محققـین نیـز   

؛ Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017گـزارش شـده اسـت (   
Garousi et al., 2016 Farajollahi et al., 2012;   آهـک نقـش .(

ا و ه مثبتی در کاهش اسیدیته خاك، نفوذپذیري خاك، تشکیل خاکدانه
). نیتروژن نیز از دیگر عوامـل  Blomquist et al., 2018غیره دارد (

مؤثر بر اجتماعات گیاهی است که در مطالعات مختلف دیگر نیز، این 

پــور و همکــاران  نتیجــه گــزارش شــده اســت. بــراي مثــال، فهیمــی
(Fahimipour et al., 2010) عنـوان یکـی از عوامـل    بهرا  نیتروژن 

معموالً نیتروژن  .ی معرفی کرده استاهیهاي گ همؤثر بر پراکنش گون
خاك همبستگی باالیی با کربن آلی خاك دارد. کربن آلی خاك نیز از 
عوامل مؤثر بر پراکنش گیاهان معرفی شده است. نجفی تیره شبانکاره 

کـربن   (Najafi-Tireh-Shabankareh et al., 2013)و همکـاران  
منطقه گنو  در یاهیهاي گ گونه کیتفک خاك را از عوامل مؤثر بر یآل

هـاي   معرفی کردند. در رابطه با عناصر غذایی مانند فسفر نیز گزارش
فراوانی از نقش مؤثر ایـن عنصـر بـر اجتماعـات گیـاهی وجـود دارد       

)Aghaei et al., 2013 .(  
هاي گیاهی تحت تأثیر  دهد که هر یک از گونه نشان می 4شکل 

هایی  توان گفت گونه طور کلی می بهکدام متغیر خاك قرار گرفته است 
تـر تحـت تـأثیر     انـد، بـیش   که در سمت منفی محور دوم واقـع شـده  

هایی که در سمت مثبت محور دوم  متغیرهاي خاك قرار گرفتند و گونه
تر تحت تأثیر متغیرهاي خـاك قـرار گرفتـه و ممکـن      واقع شدند، کم

هـا   ونـه است عواملی چون توپوگرافی، شدت چـرا و غیـره بـر ایـن گ    
ها تحت تأثیر یک متغیـر و   طور کلی برخی از گونه تأثیرگذار باشند. به

برخی تحت تأثیر چند متغیر خاك قرار گرفتند برخی نیـز همبسـتگی   
زیادي با عوامل خاك نشان ندادنـد. عوامـل مـؤثر روي هـر یـک از      

  تشریح شده است.  4ها در جدول گونه
  

  در منطقه دراسله استان مازندران یري شدهگ مشخصات عوامل محیطی اندازه - 1جدول 
Table 1- Details of the measured environmental factors for Deraseleh region, Mazandaran province 

  نوع تبدیل
Conversion  

  گیري واحد اندازه
Unit  

  مخفف انگلیسی
Abbreviation  

  متغیرها
Variables  

  لگاریتمی
Logarithmic  % Ca(CO3)  

 
  کربنات کلسیم

Calcium carbonate 
 بدون تبدیل

No conversion  1-14 pH اسیدیته 
Acidity  

 لگاریتمی
Logarithmic  % O.C کربن آلی 

Organic carbon 
 بدون تبدیل

No conversion  ppm P فسفر قابل جذب 
Available phosphorus  

 بدون تبدیل
No conversion  ppm K پتاسیم قابل جذب 

Available potassium 
 لگاریتمی

Logarithmic  % N کل نیتروژن  
Total nitrogen  

 لگاریتمی
Logarithmic  %   شن 

Sand 
 لگاریتمی

Logarithmic  %   سیلت 
Silt 

 لگاریتمی
Logarithmic  %    رس 

Clay  
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 دراسله استان مازندران شده در منطقه ییشناسا ییدارو اهانیگ ستیل - 2 جدول
Table 2- Lists of medicinal plants found in Deraseleh region, Mazandaran province  

 نام علمی
Scientific name 

 تیره
Family 

 ها نام مخفف گونه
Abbreviation 

  نام فارسی
Vernacular name (Persian) 

Achillea millefolium L. 

Asteraceae 

Achillea  بومادران  
Boumadaran 

Anthemis arvensis L. Anthemis بابونه 
Babouneh 

Gundelia tornefortii L. Gundelia کنگر 
Kangar 

Senecio vulgaris L. Senecio پیر گیاه 
Pir Giyah 

Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg Taraxacu قاصدك 
Qasadak 

Tragopogon graminifolius DC. Tragopog شنگ 
Shong 

Echinops cephalotes DC. Echinops شکر تیغال 
Shekar Tiqal 

Adonis dentate Delile Ranunculaceae Adonis d چشم خروس 
Cheshm Khorous 

Alyssum iranicum Hausskn. ex Baumg. 

Brassicaceae 

Alyssum قدومه 
Qodoumeh  

Matthiola ovatifolia Boiss. Mattihola پایچل 
Chalipa 

Sisymbrium irio L. Sisymbri خاکشی 
Khakshy 

Allium scabriscapum Boiss. Amaryllidaceae Allium s پیاز 
Pieyaz 

Origanum vulgare L. 

Lamiaceae 

Origanum مرزنگوش 
Marzangoush 

Phlomis olivieri Benth. Phlomis گوش بره 
Gosh-e Bareh 

Lamium garganicum L. Lamium g دیگزنه سف 
Gazaney-e Sefid 

Mentha mozaffarianii Jamzad Mentha m یپونه کوه 
Pouney-e Koohi 

Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. Nepeta b علف گربه 
Alaf-e Gorbeh 

Thymus vulgaris L. Thymus v آویشن 
Avishan 

Salvia limbata C.A.Mey. Salvia l مریم گلی 
Maryam Goly 

Mentha longifolia (L.) L. Mentha l پونه 
Pouneh 

Eremostachys laciniata (L.) Bunge Eremosta یابانیسنبل ب 
Sonbol-e Biyabany 

Ziziphora tenuior L. Ziziphor t کاکوتی 
Kakouty 

Ziziphora clinopodioides Lam. Ziziphor c یکوه یکاکوت 
Kakouty-e Koohi 

Stachys lavandulifolia Vahl Stachys l چاي چوپان 
Chay-e Choopan 

Stachys pubescens Ten. Stachys p آلود سنبله کرك 
Sonbol-e Kork Aloud 

Vaccaria liniflora Bornm. Caryophyllaceae Vaccaria جغجغک 
Jeqjeqak 

Ferula gummosa Boiss. 

Apiaceae 

Ferula g جهیبار 
Barijeh 

Ferula assa-foetida L. Ferula a آنغوزه 
Anqozeh 

Falcaria vulgaris Bernh. Falcaria یاقیغاز  
Qazzyaghi 
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  در منطقه دراسله استان مازندران هاي گیاهان دارویی اي تیره فراوانی گونه - 2شکل 

Fig. 2- Frequency of medical species in different families in Deraseleh region, Mazandaran province 
 

  
  ها هاي دارویی در دیاگرام دو بعدي گونه ، پراکنش گونهشده يریگ قوس قیتطب زیآنال –3شکل 

Fig. 3- Distribution of medical plant species on two first axes of DCA 
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  ورگیري شده بر مبناي چهار مح نتایج حاصل از آنالیز تطبیق قوس - 3جدول 
Table 3- The results of detrended correspondence analysis based on first fourth axes  

 کل واریانس 
Total variance  

 درصد واریانس تجمعی
 Cumulative variance percentage  

 طول گرادیان
Gradient length  

 مقدار ویژه
Eigen value  

 محور
Axes  

  9.70  4.08  0.52  1  
 17.10  3.90  0.40  2  
 23.30  3.45  0.33  3  

5.35 27.50  2.64  0.22  4  
 

، ).Achillea millefolium Lهاي بومادران ( ، گونه4طبق جدول 
ــا .Alyssum iranicum Hausskn. ex Baumgقدومــه ( )، چلیپ

)Matthiola ovatifolia Boiss.() مرزنگـــوش ،Origanum 

vulgare L.( ) گزنه سـفید ،Lamium garganicum L.  کـاکوتی ،(
)Ziziphora tenuior L. ) ــوهی ــاکوتی کـ  Ziziphora)، کـ

clinopodioides Lam.) چاي چوپان ،(Stachys lavandulifolia 

Vahl ) باریجـه ،(Ferula gummosa Boiss. ) و آنغـوزه (Ferula 

assa-foetida L.خـاك   نیتروژنبیش تحت تأثیر میزان شن و  و )کم
نیـز گـزارش    (Haghian et al., 2009) حقیان و همکـاران  اند. بوده

خـاك   میو پتاس شن زانیممتأثر از  بومادران پراکنش گونهکردند که 
 بـه  (Mohsennezhad, 2011)نـژاد   در تحقیقی دیگر، محسن .است

اشاره کرده گونه  نیاپراکنش  عنوان عاملی در به خاك نیتروژن زانیم 
یز در رابطه بـا  ن (Garousi et al., 2016) گروسی و همکاران .است

 ونـه انـد. در رابطـه بـا گ    این گونه، نتـایج مشـابهی را گـزارش کـرده    
نتایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج حقیـان و شـیدایی کرجـک         مرزنگوش

(Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017)   ـا  ،هماهنـگ اسـتام 
 زانیم) و Haghiyan et al., 2009مطالعات دیگر هدایت الکتریکی (

ـ بـر ا ) را نیز Moamaye, 2009( لتیس ـ   نی انـد.   دانسـته  ثرؤگونـه م
بـر نقـش پوشـش     (Garousi et al., 2016)گروسـی و همکـاران   

کید داشتند أریزه) بر پراکنش این گونه ت سطحی خاك (سنگ و سنگ
  که در این تحقیق مورد مطالعه قرار نگرفته است. 

تحـت تـأثیر عناصـر     نیتـروژن بر شن و  گونه چاي چوپان عالوه
هک، کربن آلی و سیلت نیز بوده است کـه بـا نتـایج سـایر     غذایی، آ

 Moamaye, 2009 Haghiyan( مطالعات تا حدودي هماهنگ است

& Sheydaye Karjak, 2017;(، ــ ــن اامــ ــژاد  محســ نــ
(Mohsennezhad, 2011) ثر ؤم گونه نیرس را بر پراکنش ا زانیم

نتایج صابر کاکوتی با  گونهنتایج این تحقیق در رابطه با  دانسته است.
 ,Mohsennezhad)نـژاد   و محسـن  (Saber Amoli, 2008)آملی 

 ،شنی مطابقـت دارد  با بافت ییها خاكمبنی بر انتشار آن در  (2011

 ,Haghiyan & Sheydaye Karjak) ی حقیان و شیدایی کرجکول

   .مؤثر دانستندگونه  نیا قراربر است راو فسفر  لتیس زانیم (2017
) و علـف گربـه   .Phlomis olivieri Benth(بره  هاي گوش گونه

)Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm.   عـالوه بـر دو ،(
عامل شن و نیتروژن تا حدودي تحت تأثیر اسیدیته خـاك نیـز قـرار    

ــد.  ــک دارن ــیدایی کرج ــان و ش  Haghiyan & Sheydaye) حقی

Karjak, 2017)  ،را میو کلسـ  میزیـ رس، من زانیمعالوه بر اسیدیته 
ــه   مــؤثر دانســتند و .Phlomis olivieri Benthبــر پــراکنش گون

اشـاره  فسفر خـاك   زانیم  به (Mohsennezhad, 2011) نژاد محسن
نیـز بـه    (Garousi et al., 2016) گروسـی و همکـاران   کرده است.

همبستگی مثبت این گونه با اسیدیته و همبستگی منفی با رس اشاره 
  اند. کرده

ــه ــر (  گون ــاي کنگ ــدك .Gundelia tornefortii Lه )، قاص
)Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg خاکشی ،(
)Sisymbrium irio L.( مـــریم و ) گلـــیSalvia limbata 

C.A.Mey.(  .در نیز تحت تأثیر میزان رس و اسیدیته خاك قرار دارند
 Haghian etنتایج با سایر مطالعات هماهنگ است ( کنگر مورد گونه

al., 2009; Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017.(   در مـورد
)، .Taraxacum montanum (C.A.Mey.) DCقاصـدك (  گونـه 

و حقیـان و همکــاران  خــاك  لتیسـ  (Moamaye, 2009)مـوالیی  
(Haghian et al., 2009) اند  ثر دانستهؤماسه را م زانیما نتایج بـا  ام

 ,Haghiyan & Sheydaye Karjak)حقیـان و شـیدایی کرجـک    

   .مطابقت دارد (2017
)، پیـاز  .Tragopogon graminifolius DCهـاي شـنگ (   گونه

)Allium scabriscapum Boiss.  ) پونـه کـوهی ،(M Mentha 

mozaffarianii Jamzad) پونه ،(Mentha longifolia (L.) L. و (
عالوه بـر   )Eremostachys laciniata (L.) Bungeسنبل بیابانی (

دو عامل رس و اسیدیته تا حدودي تحت تأثیر شن و نیتروژن خـاك  
 Tragopogon marginatusشنگ ( ونهنیز قرار دارند. در رابطه با گ
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Boiss. & Buhse   حقیـان و شـیدایی   )، نتایج این مطالعه بـا نتـایج
هماهنــگ  (Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017) کرجــک

ا ،است هاي خاکی  این گونه با ویژگیه عدم رابطه سایر مطالعات، ب ام
)Haghiyan et al., 2009 یــا تحــت تــأثیر فســفر خــاك بــودن (
)Mohsennezhad, 2011 .این گونه اشاره دارند (  

 انیب (Saber Amoli, 2008)پونه، صابر آملی  گونهدر رابطه با 
 - یبا بافت شن ییها در خاك يتر بیشپراکنش کنند که این گونه  می
حقیـان و شـیدایی   ی دارد که با نتایج این تحقیق هماهنگ است. لوم

نیز به ارتبـاط   (Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017) کرجک
بـه   چنـین  هـم  ها آناند.  اشاره کرده و رس خاك تهیدیاساین گونه با 

اند که در ایـن   نیز اشاره کرده میزیو من میبا کلسهمبستگی این گونه 

  شد.نمشاهده تحقیق 
 Falcaria)، غازیاقی (.Anthemis arvensis Lهاي بابونه ( نهگو

vulgaris Bernh.آلود ( )، سنبله کركStachys pubescens Ten. (
کربنـات  بیش تحت تأثیر  و ) نیز کم.Thymus vulgaris Lو آویشن (

بابونـه  جـنس  اند. در رابطه با  بوده و عناصر غذایی یکربن آل م،یکلس
)Anthemis arvensis L. ،(  حقیان و شیدایی کرجـک(Haghiyan 

& Sheydaye Karjak, 2017) ـا  ،اند نیز به نتایج مشابهی رسیدهام 
) Mohsennezhad, 2011برخی مطالعات به نقش هدایت الکتریکی (

 ,.Haghiyan et alهـاي خـاکی (   یا عدم ارتباط این گونه با ویژگـی 

  ) اشاره دارند.2009
  

  

 
  یمتعارف قیتطب زیآنالي دارویی منطقه با عوامل محیطی در ها همبستگی گونه - 4شکل 

Fig. 4- The relationship between medical plant species and environmental factors in CCA 
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  کنش گیاهان دارویی به تفکیک گونهعوامل محیطی مؤثر بر پرا - 4 جدول
Table 4- Environmental factors affecting the distribution of medicinal plants based on species  

 ترتیب میزان اثر بهعوامل محیطی 
Environmental factors in order of impact  

 نام گونه
species  

 ترتیب میزان اثر بهعوامل محیطی 
Environmental factors in order of impact  

 نام گونه
Species  

 شن، رس و اسیدیته
Sand, clay and pH  

 پونه کوهی
Mentha m 

 نیتروژننشن و 
Sand and nitrogen  

  بومادران
Achillea 

  تا حدودي شن، نیتروژن، اسیدیته 
Partly sand, Nitrogen, pH  

 علف گربه
Nepeta b 

 *کربنات کلسیم، کربن آلی و عناصر غذایی
Calcium carbonate, organic carbon and nutrients *  

 بابونه
Anthemis 

 نات کلسیم، کربن آلی، عناصر غذایی و سیلتکرب
Calcium carbonate, organic carbon, nutrients and 

silt  
 آویشن

Thymus v 
 اسیدیته و رس
pH and clay  

 کنگر
Gundelia 

 اسیدیته تا حدودي رس
pH and partly clay  

 گلی مریم
Salvia l 

 میزان شن اثر کمی دارد
The sand has a tiny effect  

 یرگیاهپ
Senecio 

 ، رس و اسیدیتهنیتروژن
Nitrogen, clay and pH  

 پونه
Mentha l 

 رس و اسیدیته
Clay and pH  

 قاصدك
Taraxacu 

 ، رس و اسیدیتهنیتروژن
Nitrogen, clay and pH  

 سنبل بیابانی
Eremosta 

 شن، رس و اسیدیته
Sand, clay and pH  

 شنگ
Tragopog 

  و نیتروژن نیتروژن
Sand and Nitrogen  

 کاکوتی
Ziziphor t 

 نیتروژنکربنات کلسیم، کربن آلی، عناصر غذایی و 
Calcium carbonate, organic carbon, nutrients and 

nitrogen  
 شکرتیغال

Echinops 

  تا حدودي شن و نیتروژن
Partly sand and Nitrogen  

 کاکوتی کوهی
Ziziphor c 

 نیتروژنو  کربنات کلسیم، کربن آلی، عناصر غذایی
Calcium carbonate, organic carbon, nutrients and 

nitrogen  
 چشم خروس
Adonis d 

 و شن نیتروژن
Nitrogen and sand  

 چاي چوپان
Stachys l 

  نیتروژنشن، 
Sand and Nitrogen  

 قدومه
Alyssum 

 عناصر غذایی، سیلت، کربن آلی و کربنات کلسیم 
Nutrients, silt, organic carbon and calcium 

carbonate  

سنبله 
 آلود کرك

Stachys p 

 نیتروژنشن، 
Sand and Nitrogen  

 چلیپا
Mattihola 

 تروژنیشن و ن يتا حدود
Partly sand and Nitrogen  

 جغجغک
Vaccaria 

 اسیدیته و رس
pH and clay  

 خاکشی
Sisymbri 

 تروژنیشن و ن يتا حدود
Partly sand and Nitrogen  

 باریجه
Ferula g 

 نیتروژنشن، رس، اسیدیته و 
Sand, clay, pH and Nitrogen  

 پیاز
Allium s 

 تروژنیشن و ن يتا حدود
Partly sand and Nitrogen  

 آنغوزه
Ferula a 

  نیتروژنشن، 
Sand and Nitrogen  

 مرزنگوش
Origanum 

 عناصر غذایی، سیلت، کربن آلی و کربنات کلسیم
Nutrients, silt, organic carbon and calcium 

carbonate  
 غازیاقی

Falcaria 
  تا حدودي شن، نیتروژن، اسیدیته 
Partly sand, Nitrogen, pH   

 بره گوش
Phlomis 

  نیتروژنشن،    
Sand and Nitrogen  

 گزنه سفید
Lamium g 

  * .The nutrients mean potassium and phosphorus : منظور از عناصر غذایی میزان پتاسیم و فسفر است. *:
 

) نتــایج ســایر مطالعــات .Thymus spجــنس آویشــن (دربــاره 
کننـده رابطـه ایـن جـنس بـا فسـفر و مـواد آلـی خـاك اسـت            تأیید

)Moamaye, 2009;  Mohsennezhad, 2011; Haghiyan & 

Sheydaye Karjak, 2017) گروسی و همکاران .(Garousi et al., 

 Thymus kotschyanus( کننـد کـه آویشـن    ) نیز بیـان مـی  2016

Boiss. & Hohen. (همبستگی مثبت دارد. با متغیر خاك لخت  
) و چشـم  .Echinops cephalotes DCي شکر تیغـال ( ها گونه
کـربن   م،یکربنات کلس بر ) عالوهAdonis dentate Delileخروس (

حقیـان و   انـد.  بـوده تحت تأثیر نیتروژن و شـن  و عناصر غذایی  یآل

و رس را بـر پـراکنش    تهیدیاسـ  (Haghian et al., 2009)همکاران 
ــه ــال  گون ــ دانســتهثر ؤمــشــکر تیغ ــان و شــیدایی کرجــک ا ام حقی

(Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017)  ــه ــدا ب ــر ه  تیاث
  .اند اشاره کردهگونه  نیبر ا یو کربن آل یکیالکتر

انـد   هاي خاك قرار گرفتـه  تر تحت تأثیر ویژگی ها کم برخی گونه
 Vaccariaو جغجغـک (  ).Senecio vulgaris Lرگیـاه ( ماننـد پی 

liniflora Bornm.شن و نیتروژن میزان کمی متأثر از میزان  ) که به
و نیتروژن بر پـراکنش   یکربن آلاما تحقیقاتی بر نقش  ،اند خاك بوده

 Haghiyan et) داللـت دارد ( .Senecio vulgaris Lپیرگیاه ( گونه
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al., 2009 Mohsennezhad, 2011;    حقیـان و شـیدایی کرجـک .(
(Haghiyan & Sheydaye Karjak, 2017)  را  تهیدیو اسـ  میکلسـ

  اند. بر پراکنش این گونه مؤثر دانسته
  

  گیري نتیجه
بررسی اثر عوامل محیطـی (در ایـن مطالعـه متغیرهـاي خـاك)      

هاي مرتعی کمک شایانی  تواند در زمینه مدیریت بهینه اکوسیستم می
هاي دارویـی و عوامـل تأثیرگـذار     نماید. شناخت گونه برداران به بهره

تواند در تعیین راهکارهاي مدیریتی مؤثر باشد. در این مطالعه نقش  می
ثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در پراکنش گیاهان دارویی ؤم

کـاري هـر    خوبی نشان داده شد. با شناخت این عوامل امکان مرتع به
گـردد کـه    ا خصوصیات مناسب فراهم مـی اي ب گیاه دارویی در منطقه

گذاري  کاري، زمینه الزم براي سرمایه ععالوه بر موفقیت عملیات مرت
محلی در این زمینه را نیز به همراه دارد. در بـین متغیرهـاي خـاکی،    

ي نسبت به سایر تر مهمنقش  نیتروژناي و  بافت خاك، عناصر تغذیه
بندي نشان داد که همیشه  تهاین، تکنیک رس بر متغیرها داشتند. عالوه

هاي گیاهی که متعلق به یک تیره گیاهی و یا حتی یک جـنس   گونه
گیرنـد. بررسـی    هستند تحت تأثیر عامل محیطی یکسانی قـرار نمـی  

بندي نشان داد در مجموع سـهم بافـت    نتایج حاصل از تکنیک رسته

هـا   خاك و اسیدیته تا حدودي بیش از دیگر متغیرهاست. برخی گونـه 
 زیـاد متـأثر از   و جغجغـک  ).Senecio vulgaris Lانند پیر گیـاه ( م

دهنده این موضوع است که عـواملی   متغیرهاي خاك نبودند که نشان
ها  غیر از متغیرهاي خاکی (توپوگرافی، مدیریت و غیره) روي این گونه

برداري بهینه از  گیري کلی باید گفت، براي بهره در نتیجهمؤثر هستند. 
را  ها آناي، دارویی و صنعتی باید نیازهاي اکولوژیکی  لوفههاي ع گونه

شناسایی نموده و سپس با توجه به عوامل محیطی تأثیرگذار، اقدام به 
هاي گیاهی نمود. از طرفی حضور فراوان  برداري از گونه کشت و بهره

) Asteraceae) و کاسـنیان ( Lamiaceaeهاي خانواده نعنائیان ( گونه
توانـد زمینـه خـوبی بـراي استحصـال       بالقوه مـی  رتصو بهدر منطقه 

هاي زیاد باشد. باید بدین امر اشاره  گیاهان دارویی بدون صرف هزینه
توان از  نمود که با در نظر گرفتن عوامل مدیریتی و اصول حفاظتی می

منظوره نمود. با توجه به اینکه شـغل اصـلی    مراتع منطقه استفاده چند
برداري بهتر از مراتع  توان براي بهره ت، میساکنین منطقه دامداري اس

را به کشت و تکثیـر گیاهـان دارویـی نیـز      ها آنبا آموزش دامداران، 
گردد در مطالعات بعدي با کمک امکانات و  پیشنهاد می ترغیب نمود.

هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و با استفاده از نقشه منطقـه،   قابلیت
عه هر گیاه دارویی نیـز مشـخص   هاي مناسب براي کشت و توس پهنه

  گردد.
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Introduction 
Plants distribution in nature is not by chance, but it is a function of various factors such as topographical, edaphic, 
climatic, anthropogenic factors, etc. Environmental factors along with management factors play an important role on the 
species composition and richness. In fact, there is a high correlation between the establishment of plants and 
environmental conditions, so that the composition and structure of plant communities largely influenced by 
environmental factors. In particular, soil and its numerous properties play a significant role in the establishment of plant 
species. These facts show the importance of medicinal plants and their influential environmental factors and state that 
such studies are necessary in all fields of natural resources. Therefore, this study was aimed to determine the region 
plant communities and their medicinal plant species, and to identify factors affecting the establishment of these 
communities using ordination method. Considering the region conditions, its pristine nature, the high population of 
exploiters, and lack of basic information about vegetation, this study can also be effective in improving economic and 
social conditions of the region residents. 
 
Materials and Methods 
The study area basin is mountain rangelands of Deraseleh that is located in one of sub basins of Talar River (one of the 
major Caspian Sea sub basin) in Mazandaran Province. For random-systematic sampling, the 50-meter transects were 
randomly laid out in the region and 5 plots were systematically established along each transect with 10 meters interval. 
Therefore, a total of 60 transects and 300 plots were sampled. Soil samples were taken in the middle of transects from 
0–30 cm depth. Soil samples was transferred to the laboratory to measure soil properties including soil texture, 
electrical conductivity (EC), acidity (pH), nitrogen (N), phosphorus (P), calcium carbonate (CaCO3) and potassium (K) 
and organic carbon (OC).  
After data normalization, DCA that is an indirect ordination method was used to identify changes in plant composition 
and to determine gradient length. As gradient length was more than three, CCA that is a direct ordination method was 
selected for assessing the vegetation and environmental variables relationships. 
 
Results and Discussion 
The region flora consists of 94 plant species belonging to 79 genera and 29 plant families. Considering medicinal 
plants, 29 species were dominant in the region and Lamiaceae family with 13 species had the frequency in the region. 
DCA analysis showed that the importance of axes decline to the forth axis on the basis of Eigen values. Based on the 
gradient length and Eigen values, CCA was used to determine the effect of soil factors on medicinal plants. Different 
soil factors had significant effects on species distribution. Each of soil properties controls the distribution of the species 
to a certain extent. CCA analysis showed that the effect of environmental factors on vegetation is meaningful (P=0.001; 
F=1.68). Generally, some species were affected by a variable but some by several variables. Some species did not show 
significant correlation with soil properties. 
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Conclusion 
Knowing about environmental factors controlling vegetation can optimize management of rangeland ecosystems that 
helps farmers to utilize their land sustainably. Identifying medicinal plants and understanding their controlling factors 
can be effective in determining management practices. In this study, ordination techniques showed that plant species 
belonged to the same family or genus are not necessarily influenced by the same environmental factor. For example, 
two species of Ferula were influenced by different factors. Soil texture and pH had somewhat more effects than other 
variables on vegetation. Soil properties had negligible effect on some species such as Senecio vulgaris and Vaccaria 
liniflora. It can be suggested that other factors such as topography and management may be effective on this species. In 
conclusion it must be said that, the ecological needs must be identified for optimal utilization of forage and medicinal 
species and species with use in industry. Then, proceed to the cultivation and exploitation of plant species according to 
controlling environmental factors. 
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